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7. Volksgezondheid en milieu 
 
 

 



 

Programma inleiding 

Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. In samenwerking met uitvoerende 
organisaties bieden we voorlichting en preventieve activiteiten. De GGD voert wettelijke taken uit op 
gebied van de Wet publieke gezondheid. 
We dragen zorg voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor gaan we afval en 
afvalwater afvoeren en verwerken. We zorgen dat de hoeveelheid afval en afvalwater afneemt en dat 
reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieuverantwoorde wijze wordt 
begraven.  
Klimaatverandering is een feit. Perioden van extreme droogte en extreme nattigheid wisselen elkaar 
af. We passen ons zo goed mogelijk op de effecten van deze veranderingen aan. We zoeken 
daarvoor naar mogelijkheden om schade te beperken en kansen die de klimaatverandering biedt te 
benutten.  

Wat hebben we bereikt? 

D.7.01 In 2019 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen 

We houden ons aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Het programma 
VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te 
verbeteren. We produceerden in 2017 ruim 153 kilogram restafval per inwoner. De VANG doelstelling 
is om in 2020 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Een betere afvalscheiding 
draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op. 
 

 
Stand van zaken 
De realisatie van de VANG doelstelling van  maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2020 is 
een jaar vertraagd . Besloten is tot invoering van een gedifferentieerd tarievensysteem op 
basis van aanbiedfrequentie restafval per 1 januari 2021 . 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

7.009 In 2019 maken we beleid voor betere afvalscheiding 

We evalueren de pilots voor de betere afvalscheiding en maken daar in 2019 nieuw afvalbeleid op. 
- pilot in kern Meliskerke (eens per 4 weken ophalen restafval). Bewoners zijn in april via enquête naar 
bevindingen gevraagd. 
- pilot in kern Oostkapelle (beloning bij minder aanbieden container restafval). Bewoners zijn in mei via 
enquête naar bevindingen gevraagd. 
- pilot in kern  Gapinge (inzameling oud papier met behulp van minicontainer. Bewoners hebben in 
januari vragenlijst ontvangen. 
- pilot zomerwoningenterrein Kustlicht te Zoutelande ( brengvoorziening oud papier) . Eigenaren zijjn 
in juni via enquête naar bevindingen gevraagd 
- pilot zomerwoningenterrein Joosseseweg te Westkapelle.  (brengvoorziening GFT en limitering 
aantal aanbiedingen restafval). Eigenaren zijn in juni via enquête naar bevindingen gevraagd. 
- actie 100-100-100 (110  gezinnen die 100 dagen 100% afvalvrij). Is in 2018 afgerond 
  
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-06-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Er zijn 6-tal afvalpilots uitgevoerd.   Op 6 november 2019 zijn de pilots geëvalueerd en is 
besloten tot invoering van diftar op basis van aanbiedfrequentie restafval. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

7.010 In 2019 vernieuwen we de Afvalstoffenverordening 

De huidige Afvalstoffenverordening is van 2009 en niet meer actueel. In Zeeuws verband hebben we 
afgesproken de Afvalstoffenverordeningen en de besluiten die daarbij horen meer op elkaar af te 
stemmen. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 



 

Startdatum: 01-06-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
 De Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Veere  heeft u op 12 december 2019 vastgesteld   

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en 
efficiënt. 

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het 
OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -
verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf 
verbonden partijen. 
 

 
Stand van zaken 
In 2019 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijk regeling OLAZ de jaarrekening 
2018, de begrotingswijzigingen 2019 en de concept-begroting 2020 vastgesteld.  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ. 

Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma en elk jaar een begroting vast. We zien 
er daarbij op toe dat de kosten van verwerking van afval beperkt  blijven. Door zienswijzen in te 
dienen oefenen we invloed uit op het beleidsprogramma en de jaarlijkse begrotingen. 
Zie ook paragraaf verbonden partijen OLAZ. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-05-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
De jaarrekening 2018, de begrotingswijzigingen 2019 en de ontwerp-begroting 2020 zijn 
behandeld op 6 juni 2020.  Het Algemeen bestuur OLAZ heeft deze op 27 juni 2019 
vastgesteld.  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.7.03 We hebben inzicht in de behoefte om verschillen tussen natte en droge periodes 
op te vangen. 

De verschillen tussen neerslag en droogte lijken steeds groter te worden. Om deze verschillen op te 
vangen is er ruimte voor waterberging nodig. 
 

 
Stand van zaken 
We nemen ruimte voor water op in onze nieuwe landbouwnota, visie openbare ruimte en 
omgevingsvisie. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

7.016 We voeren een klimaatstresstest uit. 

De Klimaatstresstest is een hulpmiddel dat inzichtelijk maakt wat de gevolgen zijn van 
klimaatverandering. Met de test verzamelen we informatie over locaties die gevoelig zijn voor 
wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
Op 7 februari 2019 hebben we een klimaatstresstest uitgevoerd. We bepalen in het eerste 
kwartaal 2020 Zeeland breed hoe we de risicodialoog aangaan met de actoren uit onze 



 

gemeente. Vanaf eind 2019 communiceren we in Zeeuws verband over wat burgers kunnen 
doen met betrekking tot klimaatadaptatie.  
We voeren de risicodialoog in 2020 gelijktijdig uit met het opstellen van de Visie  Openbare 
Ruimte en de omgevingsvisie. 

 
Tijd 
De test is afgerond. 

 
Geld 
 

D.7.04 We hebben een actueel verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. 

Met de term verbreed rioleringsplan bedoelen we dat we niet alleen kijken naar het riool maar naar de 
waterhuishouding in zijn geheel. 
 

 
Stand van zaken 
We hebben een actueel rioleringsplan. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

7.006 We evalueren en herzien het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 

Het huidige rioleringsplan loopt tot en met 2019. In 2018 starten we met de evaluatie en herziening 
van dit plan. Met de term verbreed rioleringsplan bedoelen we dat we niet alleen kijken naar het riool 
maar naar de waterhuishouding in zijn geheel. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
In de raadsvergadering van 16 december 2019 is het vGRP2020-2023 vastgesteld. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

7.012 Ons riolerings- en waterbeheer voldoet aan het afgesproken niveau. 

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) staan de afspraken over het niveau van onderhoud 
en beheer. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Riolering en rioolgemalen in slechte staat zijn vervangen of gerenoveerd.   
Hoofdriolering is gereinigd en geïnspecteerd. Alle kolken zijn in november en december 
gereinigd.  
Door deze werkzaamheden voldoen we aan het afgesproken beheer- en onderhoudsniveau. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.7.05 Het beheerniveau van de begraafplaatsen voldoet aan de vastgestelde eisen voor 
de beeldkwaliteit 

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we 
afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over 
het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u 
per beheerplan informatie over: 
- het beheerniveau, 
- de actualiteit van de beheerplannen, 
- het beschikbare budget, 
- en de voortgang 
Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die 
op onder deze doelstelling. 



 

 

 
Stand van zaken 
Zie toelichting bij onderliggende maatregel. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

7.011 We brengen volwaardig asfaltverharding aan op een aantal begraafplaatsen. 

Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-06-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
In 2019 hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd. De werkzaamheden zijn voorbereid en 
worden in het eerste halfjaar 2020 uitgevoerd.    
   
  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.7.06 In 2019 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar. 

Dit doel is gebaseerd op de “ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024”. 
 

 
Stand van zaken 
Met de realisatie van de uitbreiding (of inbreiding) van de begraafplaatsen Domburg, 
Oostkapelle en Koudekerke voldoen we aan de doelstelling. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

7.013 In 2019 ronden we deze ophoging van de begraafplaats in Koudekerke af. 

In Koudekerke is een deel van het oude grafveld opgehoogd. 
In de nieuwe laag is nu grafruimte voor de komende 35 jaar. Dit betekent wel dat een aantal 
grafmonumenten is verwijderd.  In april 2019 is de ophoging voldoende nagezakt en plaatsen we de 
monumenten weer terug. Dit geldt voor de monumenten waarvoor dat door de nabestaanden is 
aangegeven. Voor de overblijvende monumenten bestaat die mogelijkheid nog tot 2020. We planten 
in 2019 hagen heesters en bomen aan. Er is opdracht verleend voor het terug plaatsen van de 
monumenten. Met de Dorpsraad Koudekerke  is overleg voor het terug plaatsen van enkele stenen 
met cultuurhistorische of historisch belang voor Koudekerke. 
Budget is al beschikbaar gesteld. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
De ophoging is volledig afgerond.  We planten deze winter nog enkele bomen aan. De eerste 
begraving vindt binnenkort plaats. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

7.014 In 2019 ronden we de uitbreiding van de begraafplaats in Domburg af. 

De werkzaamheden zijn afgerond. Het perceel is ingeplant en ingezaaid. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-04-2020  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Werkzaamheden zijn afgerond. 

 
Tijd 
 



 

 
Geld 
 

D.7.07 Meer dan 75% van de inwoners voelt zich gezond. 

Inwoners van Veere voelen zich gezond. Dit willen we graag zo houden. In de GGD monitor en de 
Zeelandscan meten we de scores. 
De samenwerking met onderwijs, sportverenigingen, Indigo en welzijn is hierbij belangrijk. Wij werken 
aan de volgende speerpunten: 

 alcohol- en middelengebruik; 
 overgewicht; 
 psychische problemen zoals depressie en eenzaamheid. 

 

 
Stand van zaken 
We helpen mensen om gezond te leven. Dit deden we door subsidie te verstrekken aan een 
aantal partners, zoals Stichting Welzijn Veere en Indigo. Deze partijen verzorgden veel 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld beweging voor ouderen, alcohol- en drugspreventie en 
voorlichting op scholen en evenementen.  80,1% van de Veerse inwoners, ouder dan 16 
voelen zich gezond. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

6.024 In 2019 stellen we het lokale uitvoeringsplan gezondheid vast. 

Samen met uitvoerende organisaties formuleren we SMART doelstellingen op het gebied van 
middelengebruik, overgewicht en welbevinden. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
De raad heeft het lokale uitvoeringsplan Gezond in Veere 2019-2021 vastgesteld. Daarin 
stelde de raad doelen vast op gebied van alcoholgebruik, overgewicht en vitaal en gelukkig 
wonen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

7.017 Wij nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD die de wettelijke taken 
uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid. 

De GGD voert onder meer de volgende wettelijke taken uit: 
- Preventieve Jeugdgezondheidszorg (Basistakenpakket) 
- Vaccinaties 
- Verwijsindex 
- Veilig Thuis 
De GGD werkt aan een monitor met indicatoren om tussentijds de resultaten te meten.  
De Zeeuwse gemeenten werken samen aan de uitvoering van de Jeugdwet via de Inkooporganisatie 
Jeugdhulp Zeeland (onderdeel van de gemeenschappelijke regeling GGD). 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
U stelde de begroting van de GGD vast voor de uitvoering van alle wettelijke taken. We 
hebben de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma ondergebracht bij de GGD. Ook 
stemde u in met een begrotingswijziging voor Veilig Thuis. Daardoor is er Zeeuws 
€300.000 meer beschikbaar om de registratie van meldingen over onveiligheid af te handelen 
en onderzoek te doen naar deze meldingen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer 
betrekking heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving 

Volksgezondheid en 
milieu 

28 Omvang 
huishoudelijk afval 

kg per 
inwoner 

CBS - Statistiek 
Huishoudelijk afval 

2018 171 205 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) 

Volksgezondheid en 
milieu 

29 Hernieuwbare 
elektriciteit 

% Rijkswaterstaat 
Klimaatmonitor 

2018 64,9 nb Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt 
uit wind, waterkracht, zon of biomassa. 



 

Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

7.1 Volksgezondheid -848 -876 -870 5 
7.2 Riolering -1.757 -1.793 -1.810 -17 
7.3 Afval -2.920 -3.069 -3.103 -33 
7.4 Milieubeheer -796 -1.005 -945 60 
7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria 

-417 -411 -390 20 

Totaal Lasten -6.738 -7.154 -7.118 36 
Baten     

7.1 Volksgezondheid 1 14 27 13 
7.2 Riolering 2.195 2.212 2.211 -1 
7.3 Afval 3.522 3.689 3.754 66 
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 
7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria 

437 517 510 -7 

Totaal Baten 6.156 6.433 6.503 70 
Resultaat -582 -722 -616 106 

Financiële analyse 

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.   
  

Taakveld Resultaat V/N 

Volksgezondheid 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000. 

  
  

  
  

Riolering 
Voor het onderdeel riolering streven we naar 100% kostendekkendheid. In de 
paragraaf lokale heffingen treft u de kostendekkendheidstabel voor 2019 aan. 
Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die 
volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de 
jaarcijfers,  toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat het taakveld 
riolering een plus laat zien van € 401.000. Wanneer we de btw en overhead 
wel toerekenen blijft er een saldo over van € 92.447. Dit voegen we toe aan de 
egalisatievoorziening riolering. De stand van de voorziening per 31-12-2019 
komt daarmee uit op € 109.160.  
  
Een aantal meevallers zorgen voor een overschot: 
* Minder ambtelijke uren toegeschreven (inclusief opslag op overhead) 
* Energiekosten zijn lager uitgevallen 
* Hogere opbrengst rioolheffing 

    

Afval 
Voor het onderdeel afval streven we naar 100% kostendekkendheid. In de 
paragraaf lokale heffingen treft u de kostendekkendheidstabel voor 2019 aan. 
Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die 
volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de 
jaarcijfers, toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat het taakveld afval 
een plus laat zien van € 652.000. Wanneer we de btw en overhead wel 
toerekenen hebben we een tekort van € 269.000. Dit onttrekken we uit de 

    



 

egalisatievoorziening afval. Het resterende saldo in de voorziening bedraagt 
per 31-12-2019 nog € 119.000. 
 
Een aantal tegenvallers zorgen voor het tekort: 
* Meer ambtelijke uren toegeschreven (inclusief opslag op overhead) 
* Minder bijdragen van derden 
* Hogere inzamelingskosten 
In de tussenrapportages was het grootste deel van het tekort reeds voorzien. 

Milieubeheer 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Begraafplaatsen en crematoria 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting 
Bijdrage RUD S 13 13 Budget gerealiseerd in 2019 

Bijdrage subsidieregeling asbest E 10 6 Budget overboekennaar 2020. 

Formatie t.b.v. uitwerking duurzaamheidsplan op de gebieden energietransitie en klimaatadaptatie S 150 28 Budget overboeken naar 2020. 

Grondwatervoorzieningen it-riool I 29 37 Afgerond 

Grondwatervoorzieningen overige maatregelen I 21 21 Afgerond 

Inzameling verpakkingen - vergoeding Nedvang wordt lager S 2 2 Budget gerealiseerd in 2019 

Verharding op grindpaden begraafplaatsen I 310 16 Loopt door in 2020 

Uitvoering afvalbeleidsplan, behalen VANG doelstellingen S pm   

Vervangen bestaande riolering, afkoppeling, knelpunten en persleiding I 619 602 Afgerond 

Vervangen drainage I 64 59 Afgerond 

Vervangen hoofdrioolgemalen I 80 57 Afgerond 

Vervangen veegmachine I 175 170 Afgerond 

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig     
     
     
     


